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Pieterburen, 5 december 2020
Betreft: Raadsvoorstel Toeristische organisatie Het Hogeland (25 november 2020)
Dasjagoud Uitagenda (sinds april 2010) Oplage 80.000 op jaarbasis.

"De toeristisch-recreatieve ondernemers van de vier gemeenten willen een wendbare,
ondernemers gestuurde organisatie die daadkracht uitstraalt, gericht is op samenwerking
en betrokkenheid toont."
(Citaat uit "Het Hogeland niet in woorden te vatten")
Aan de Raadsfracties Gemeente Het Hogeland

Beste Raadsleden,
Ik schrijf deze brief na aanleiding van alle gelezen stukken van:
E.14 Toeristische organisatie Het Hogeland
"De raad is in de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten op het voornemen een
meerjarige subsidierelatie aan te gaan met de Regiomarketing organisatie voor Het
Hogeland."
(Agenda- Raadsvergadering 9 december 2020.)
Enkele opmerkingen of suggesties
Dasjagoud Magazine mag (kan) ook een onderdeel zijn van de nieuwe
regiomarketingsorganisatie maar mag zeker geen concurrentie ervaren ( ondernemerssubsidiegeld- gemeente geld).
(Dit was 1 van de afspraken van gemeente de Marne en Promotie Waddenland bij
aanvang in 2013) Sinds april 2010 bestaat de Uitagenda Dasjagoud van Het Hogeland
e.o.
Mijn voorstel: Samenwerking, geen concurrentie en een plaats op de begroting.
Het is zou wenselijk zijn:
• Dat de nieuwe toeristische regiomarketingorganisatie voor Het Hogeland en de
Uitagenda Dasjagoud in samenwerkingsverband naast elkaar kunnen staan.
• Dat de Dasjagoud Uitagenda wordt meegenomen op de begroting zodat met behulp
van een jaarlijks gereserveerd bedrag het mede mogelijk wordt gemaakt om een
gratis Uitagenda voor inwoners en toeristen te blijven uitgeven.
Te denken valt aan een bedrag waarmee maandelijks een aantal pagina's in de
uitagenda wordt gekocht door de nieuwe Promotie Waddenland. In deze pagina's
kan dan aandacht worden besteed aan de gemeente Het Hogeland (infomatie over
dorpen en/of activiteiten van de "nieuwe Promotie Waddenland".
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•

Dat de Dasjagoud Uitagenda naast alle flyers bij de TIPS kunnen liggen.
(Op dit moment is dit nog niet toegestaan door Marketing Groningen).

Algemene informatie Uitagenda Dasjagoud
Eens gestart op het Hogeland in 2010 met 40.000 exemplaren per jaar worden er de
laatste drie jaar (met uitzondering 2020 ivm corona maatregel ) maar liefst 80.000 per jaar
gratis uitgedeeld.
Aan de Dasjagoud werken mee:
- Bewoners en organisaties die maandelijks activiteiten aanleveren.
- Ondernemers, verenigingen, organisaties met betaalde (en onbetaalde advertenties).
- Een vormgever voor het drukklaar maken van de gegevens (finaciele vergoeding).
-Vrijwilligers (10) die kosteloos (af en toe een fles wijn, bloemetje, brandstof
onkostenvergoeding ontvangen), die maandelijks zorgen voor de verspreiding.
- De uitgever (Swanny Beukema) uitgaansgegevens verzamelen,verwerken, controleren, ,
en acquisitie (coordinatie van) de verspreiding. Alsmede alle werkzaamheden op gebied
van social media, website onderhoud, deelname aan bijeenkomsten en het presenteren
van Dasjagoud Radio via Omroep Eemsdelta (wekelijks in Delfzijl).
Alle kosten die hieruit voortvloeien worden betaald uit advertentie-inkomsten.
(drukkerij, verspreiding, kantoor, telefoon, vormgever enz. enz.)
Zoals bekend is het verspreidingsgebied uitgebreid en het aantal exemplaren groeit en
bloeit.
Het zou wenselijk zijn als de gemeente Het Hogeland de Uitagenda Dasjagoud zou
steunen en dat zij gesubsidieerde partijen op gebied van toerisme adviseert om een deel
van het geld te besteden aan de maandelijkse uitagenda. Zoals eerder vermeld.

In afwachting,
Met vriendelijke groet,

Swanny Beukema
Uitgever en aanjager; Promotie van Het Hogeland en verre omstreken.
UItagenda Dasjagoud, papieren Uitagenda.
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